
REGULAMIN  

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GOŁDAPI 

z dnia 29 listopada 2016r. 
 

zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi 

 
 

 Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 1782), ustala się, co następuje: 
 

§ 1. W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi z dnia 30 czerwca 2015 
roku, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Siedziba Komendy znajduje się przy ul. Mazurskiej 33, 19- 500 Gołdap.”;  
  

2) użyte w § 8 w pkt 4 lit. a oraz w § 10 w  ust. 3 pkt 2 wyrazy „Zespół do spraw Kadr  
i Szkolenia” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Jednoosobowe 
Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia”; 

 
3) w § 13 po pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11, w brzmieniu: 

„11) rozpatrywanie petycji składanych do Komendanta.”; 
 

4) w § 16 po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8, w brzmieniu: 
„8) propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony  
w komórkach organizacyjnych Komendy.”; 

 
5) § 17 otrzymuje brzmienie: 

  „§ 17. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kadr i Szkolenia w szczególności 
należy: 

 
1) bieżąca obsługa kadrowa Komendanta i jego zastępcy; 
2) doskonalenie struktury organizacyjnej, opracowywanie rozkazów organizacyjnych  

i prowadzenie etatu Komendy; 
3) prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników Komendy; 
4) udzielanie informacji kandydatom do służby w Policji w zakresie organizowanego 

doboru; 
5) organizowanie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się  

o przyjęcie do pracy w Komendzie; 
6) realizacja zadań wspomagających w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony 

przeciwpożarowej w tym wykonywanie czynności: ewidencyjnych, sprawozdawczych 
oraz organizacji lokalnego doskonalenia zawodowego; 

7) prowadzenie zbiorów bibliotecznych; 
8) realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy;  
9) prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej oraz sporządzanie meldunków w tym 

zakresie; 
10) koordynowanie problematyki skargowej w zakresie rejestrowania skarg i wniosków 

należących do właściwości Komendanta; 
11) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach 

należących do właściwości komórki; 
12) realizowanie zadań związanych z przygotowaniem jednostki do objęcia militaryzacją  

w zakresie organizacyjno – kadrowym; 
13) reklamowanie od czynnej służby wojskowej policjantów i pracowników Komendy”. 

 
 
 
 



§ 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r. 
 
 
 
 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 
W GOŁDAPI 

 
insp. Robert Marciniak 

W  porozumieniu:   
 
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

W OLSZTYNIE 
 

insp. Tomasz Klimek 


